
 بیانیه توافق نامه سطح خدمات 

 های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری  تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه: نام خدمت

 19092081100کد 

 

ایجاد اشتغال پایدار،  یکی از دغدغه های اساسی هر انسانی بیکاری و از دست دادن شغل و درامد بوده و همواره تالش می شود تا ضمن  مقدمه :  

. واحد کار و خدمات اشتغال بر اساس وظایف ذاتی خود نسبت به  ارادی بیکار شده اند انجام گیرد  اقدامات حمایتی از کارگرانی که بصورت غیر

این خدمت جهت برخورداری  . اجرای فرایند دریافت بیمه بیکاری به کسانی که شغل خود را بصورت غیر ارادی از دست داده اند اقدام نموده است

ز قبیل  مشمولین بیکار که بدون میل و اراده بیکار شده اند و آماده به کار هستند برابر قوانین و مقررات کار در مناطق ویژه بندری و خدماتی ا

استعالم و دریافت و ارسال ، ارسال اطالعات متقاضی به کارفرما جهت دریافت  متقاضی بصورت سامانه ای و حضوری  دریافت اطالعات و مدارک از

 این گزارشات بصورت دوره سه ماهه به حوزه مدیریت ارسال می گردد.  تاییدیه استعالم به مراجع ذیربط ارائه می شود. 

 

کیفیت تحویل خدمات ،  مناطق ویژه اقتصادی بندریکه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط    ستا  هدف از این توافقنامه سطح خدمت اینهدف:  

این    مورد توافق قرار گیرد. های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری  تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه

 کند.های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میمسئولیت های نظارت و بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت و روش

 

 مسئولیت:  

،  مقررات اشتغال نیروی انسانی  5ده  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور و ما  16دریانوردی در راستای اجرای ماده  سازمان بنادر و  

یکاری توسط دستگاه نظارت  ها و اتخاذ اقدامات الزم جهت برقراری بیمه بای فرایندها و مصوبات دستورالعملبیمه و تامین اجتماعی نظارت بر اجر

 گیرد.  جامع کار و خدمات اشتغال صورت میو همچنین با هدف کاهش زمان کلیه خدمات مرتبط از طریق سامانه  گیردمیصورت 

 کند که این خدمت به ترتیب زیر ارائه شود: سازمان بنادر و دریانوردی موافقت می 

 ت و تکمیل پرونده( )دریافت مستندا  تشکیل پرونده مراجعین بیمه بیکاری -

 ثبت اطالعات متقاضی در سامانه بیمه بیکاری در مرحله اولیه  -

تشکیل جلسه فی مابین نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده واحد کار و خدمات اشتغال جهت صدور رای مخالف با موافق و در  -

 نهایت اعالم نتیجه رای سازمان تامین اجتماعی و ذینفع

 یی و رای نهایی در سامانه بیمه بیکاری ثبت اطالعات نها -

 

 

 



 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: 

 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه واحدکار وخدمات اشتغال و حضوری به این دستگاه ارائه نماید.  

، ارسال مدارک به کارفرما جهت دریافت استعالم و ارسال  ه حضوری و ثبت اطالعات در سامانه دریافت درخواست و تکمیل پرونده در صورت مراجع

 گیرد.می م و ثبت اطالعات نهایی در سامانه کار و خدمات اشتغال صورتنتیجه استعال

در رابطه با زمان انجام خدمت، مدارک   قیدستگاه به صورت دق  رسانیاطالع  گاهیپا  یخدمت جهت ارائه رورزی/ خدمت  اطالعات  فرم  به  مربوط  موارد

 ق یخدمت از طر  اتیجزئ  هیبه خدمت و کل  یدسترس  هایو زمان  ینحوه دسترس  ،یمتقاض  یتعداد مرتبه مراجعه حضور  ،ییمراحل اجرا  از،یمورد ن

 .باشد ی خدمت در دسترس عموم م زیم

 

 ها: ها و پرداختهزینه

رسانی دستگاه  ارائه روی پایگاه اطالعخدمت جهت  ها در فرم اطالعات خدمت/زیرها منطبق با جدول هزینهها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 گردد. یاخذ نم انیاز متقاض یانهیهز چگونهیه مناطق ویژه اقتصادی بندری  یخدمت از سو نیدر قبال ارائه ا گردد.در پیوست الف مشخص می

 

 دوره عملکرد: 

 اعتبار است.  یدارا ستمیو  ثبت در س یثبت درخواست  تا صدور را ندیتوافق نامه از زمان شروع فرا نیا

 

 خاتمه توافقنامه:

، اطالعات  و در صورت عدم موافقت  ابدییواحد کار و خدمات اشتغال خاتمه م  یاز سو  یکاریب  مهیدر سامانه ب  یینها  یخدمت با صدور را  نیا

 گردد. یدر سامانه اشتغال ثبت م یینها

 


